Απευθείας Πτήσεις

TERRA MARIA 3*
Βρίσκεται ακριβώς στη καρδιά της χώρας σε φανταστική τοποθεσία. Διακοσμημένο με
μινιμαλιστική διάθεση προσφέρει ένα ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον στον επισκέπτη.
Ιδανική επιλογή για κάποιον που θέλει να ζήσει τον παλμό της Χώρας την περίοδο του
Πάσχα.

Μία από τις καλύτερες περιόδους του χρόνου για
να ταξιδέψει κάποιος στο νησί των ανέμων είναι
αναμφίβολα ο Μαϊος. Χωρίς τον συνωστισμό τον
επόμενων μηνών του Καλοκαιριού και καιρού
επιτρέποντος θα μπορείτε να απολαύσετε το
μπάνιο σας στη Παραλία, τη Βόλτα στα γραφικά
λιθόστρωτα στενά της Μυκόνου και τα ατελείωτα
parties με την απαραίτητη άνεση και ποιότητα.
Έχουμε εξασφαλισμένα δωμάτια σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία τα οποία αποτελούν την καλύτερη
επιλογή σε ποιότητα και εξυπηρέτηση, πάντοτε σε
χαμηλές και προσιτές τιμές...
COVA MYKONOS SUITES 4* / Ελιά

Στα
πακέτα
Fly&Drive
σας
προσφέρουμε
αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας, ανάλογη διατροφή, ταξιδιωτική
ασφάλιση και εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση
αυτοκινήτου ή άλλες επιπλέον παροχές.

ΜΥΚΟΝΟΣ

Βρίσκεται σε έναν όμορφο λόφο με θέα την παραλία Ελιά. Διαθέτει εξωτερική πισίνα,
χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλες οι μονάδες του είναι
εξοπλισμένες με δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης , μίνι μπαρ – καφετιέρα και
υπέροχη διακόσμηση.

4ΗΜΕΡΕΣ

Σελ 28

25/05

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

1 παιδί

Thomas 2*/ Δρακούρι

Πρωινό

329

229

249

Giannoulaki 4*/ Γλάστρος

Πρωινό

369

229

-

Terra Maltese 4*/ Φτελιά

Πρωινό

385

-

-

Terra Maria 3* / Χώρα

-

399

299

-

Cova Suites 4* / Ελιά

Πρωινό

469

299

-

Bellevue 4*/ Τούρλος

Πρωινό

559

299

-

Andronikos 4*/ Χώρα

Πρωινό

569

-

-

Myconian Ambassador 5*/ Πλατύς Γιαλός

Πρωινό

585

-

-

Kivotos 5* / Ορνός

Πρωινό

635

-

-

Semeli 5* / Χώρα

Πρωινό

649

349

-

Cavo Tagoo 5* / Ταγού

Πρωινό1

739

-

-

Junior Suite
Junior Suite

Junior Suite

ο

2ο παιδί

Φόροι αεροδρομίων 35.
3ος ενήλικας: έκπτωση 30% στη τιμή του δίκλινου (extra bed σε δίκλινο δωμάτιο)
Οικογενειακά δωμάτια: Τετράκλινο δωμάτιο : Thomas
ΠΤΗΣΕΙΣ : ASTRA AIRLINES

Rent a car
Κατηγορία

Πιθανός τύπος αυτοκινήτου

Τιμή αυτοκινήτου
για 4 ημέρες

Α

Daewoo matiz 900cc

90

Β

Opel Corsa 1100cc

105

D

4x4 Grand Vitara 1400cc

120

Aπεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

4ημ

25/05 ΘΕΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
11.30-12.45

28/05 ΜΥΚΟΝΟΣ-ΘΕΣ
13.05-14.20

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε 6ΗΜ - 18ε
7ΗΜ - 22ε 8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν
αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου κατόπιν ζήτησης, όπου δεν αναγράφεται. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και
πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low
cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών
εκδρομών υποχρεούνται να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝ/ΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο
ξενοδοχείο κατά την άφιξη. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο, 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

